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VUGK4014  Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) 
 
Norsk    Videreutdanning bachelor nivå – deltid  Høst 2014 
 
 
1. LÆRINGSUTBYTTE 
 
Kunnskaper: 
Studenten; 
 kan gjøre rede for indikasjoner for og begrensninger ved bruk av kontaktlinser 
 kan beskrive relevante metoder og prosedyrer for undersøkelser og målinger ved grunnleggende 

kontaktlinsetilpassing og prosedyrer ved utlevering av kontaktlinser  
 kan gjenkjenne og beskrive komplikasjoner som kan oppstå ved kontaktlinsebruk, og okulære og 

systemiske tilstander som kan komplisere kontaktlinsebruk  
 kan gjøre rede for gjeldende lovverk og etiske retningslinjer for optikere 
 kan vise til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet 

 
 
Ferdigheter:  
Studenten;  
 kan utføre hensiktsmessig anamnese, og foreta undersøkelser og målinger som er relevante ved 

kontaktlinsetilpassing av pasienter med normal synsfunksjon i alle aldre (> 5 år)  
 kan vurdere resultater fra undersøkelser og målinger og avgjøre hensiktsmessig videre oppfølging 

av pasienten, herunder å oppdage og beskrive normale og unormale funn i øyets fremre segment 
i forbindelse med kontaktlinsebruk, henvise til annet helsepersonell der det er påkrevet, og skrive 
en fullstendig pasientjournal etter gitte retningslinjer og føringer 

 kan gi råd om pasientens synssituasjon, og tilpasse, anbefale, levere ut og gi råd om kontaktlinser 
og vedlikeholdssystemer, og anvende kunnskap for å forebygge komplikasjoner som kan oppstå 
ved kontaktlinsebruk  

 kan vurdere eksisterende pasientjournal og handle hensiktsmessig i forhold til denne  
 kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på kliniske 

og teoretiske problemstillinger og begrunne sine handlinger overfor pasienter, andre yrkesutøvere 
og arbeidsgivere  
 
 

Kompetanse: 
Studenten;  
 kan vise innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i tråd med gjeldende lovverk og 

etiske retningslinjer for optikere og annet helsepersonell  
 kan vurdere eget arbeid for å sikre synsundersøkelsens og synshjelpemiddelets kvalitet, og 

tilfredsstille pasientens behov, faglige krav og myndighetenes bestemmelser 
 kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet 
 kan samhandle med relevante helseprofesjoner som lege og øyelege 

 
 

2. INNHOLD 
 
Emnet inneholder: (1) Instrumentering, (2) Kontaktlinsehistorikk, (3) Definisjoner og terminologi, 
(4) Indikasjoner for bruk av ulike typer kontaktlinser og begrensninger ved disse (5) Kontaktlinsetyper 
og materialegenskaper (formstabile og myke kontaktlinser, inkludert silikonhydrogel), (6) Produksjons-
metoder og modifikasjon av kontaktlinseparametere, (7) Verifisering av kontaktlinser, (8) Kontaktlinser 
og optiske forhold, (9) Kontaktlinsebelegg, (10) Hygiene og rutiner i en kontaktlinsepraksis, 
(11) Vedlikeholdssystemer for formstabile og myke kontaktlinser (funksjon og innhold), (12) Valg, 
håndtering og tilpassing av formstabile kontaktlinser, (13) Valg, håndtering og tilpassing av myke 
kontaktlinser (hydrogel og silikonhydrogel), (14) Kontaktlinser ved astigmatisme og presbyopi, (15) 
Undersøkelse av pasienters egnethet til å benytte kontaktlinser, (16) Pasientkommunikasjon, inkludert 
rådgiving for valg av kontaktlinsetype og bruksmåte, (17) Etterlevelse (compliance), (18) Oppfølging 
og etterkontroll, (19) Gradering og journalføring, (20) Introduksjon til kontaktlinseinduserte endringer 
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og komplikasjoner, (21) Tilstander som kan komplisere kontaktlinsebruk, (22) Enkle 
tårefilmundersøkelser og håndtering av kontaktlinserelaterte tørre øyne, (23) Okulær førstehjelp, 
(24) Juridiske og etiske problemstillinger. 
 
 
3. LÆRINGSAKTIVITETER 
 
Undervisningen gis i form av nettbaserte forelesninger, forelesninger på studiestedet, plenums-
diskusjoner, demonstrasjoner og øving på klinikken. Studenten skal tilpasse kontaktlinser på 
medstudenter og på eksterne pasienter. Studenten skal observere andre studenter i pasientarbeid og 
delta aktivt i deres læringsprosess på studiestedet og via nettet. Av andre læringsaktiviteter inngår 
selvstudium og oppgaver. Studenten har selv ansvar for å gjennomføre oppgaver i emnet og vil måtte 
utøve selvstendig disponering av aktivitetene innenfor rammen av studiet.  
 
 
4. FORKUNNSKAPSKRAV 
 
Opptakskrav er 3-årig høgskoleutdanning i optometri eller tilsvarende og autorisasjon som optiker. 
Søkere rangeres i henhold til gjennomsnittskarakter fra optometriutdanningen. Dersom søkere har 
identiske gjennomsnittskarakterer vektlegges praksistid, slik at søker med lengst praksis rangeres 
først. 
 
 
5. OBLIGATORISK DELTAKELSE 
 
Det er obligatorisk tilstedeværelse ved følgende: (1) ved demonstrasjoner av nye teknikker og 
prosedyrer, (2) ved praktiske øvelser hvor studentene jobber i grupper på øvingsklinikken, (3) ved 
tilpassing og etterkontroller av kontaktlinser på medstudenter og eksterne pasienter, (4) når eksterne 
aktører er involver, (5) for kasusdiskusjoner der studentenes kasusrapporter presenteres.   
 
 
6. VURDERING 
 
Vurdering gjennom studietiden  
Arbeidskrav (obligatoriske oppgaver) 
Disse må være gjennomført for å kunne fullføre emnet.  
 Én innleveringsoppgave om kontaktlinsevæsker  
 Føring av kliniske journalkort ved pasientklinikker med eksterne pasienter..  
 
Karaktervurderte oppgaver (totalt 60 % av sluttkarakteren, karakter A - F)  
 Én laboratorierapport som omhandler tilpassing av formstabile kontaktlinser på en medstudent 

(teller 20 % av karakter) 
 Én kasusrapport som omhandler undersøkelse og tilpassing av kontaktlinser til en pasient (teller 

20 % av karakter) 
 Loggbok som dokumenterer studentens praktiske erfaring i kontaktlinsetilpassing, 

pasientopplæring og etterkontroller (teller 20 % av karakter), inklusive: (1) Dokumentasjon av 
minst fem nytilpassinger og ti etterkontroller av kontaktlinsepasienter. Minst én av disse skal 
omfatte tilpassing av toriske kontaktlinser, og minst to skal være tilpassing av kontaktlinser til 
presbyope pasienter, og (2) Fire kasusbeskrivelser 

 
 
Avsluttende vurdering  
Mappe (en laboratorieoppgave, en kasusrapport og loggbok), teller 60 % av sluttkarakteren. 
Praktisk eksamen, teller totalt 40 % av sluttkarakteren.  
Praktisk eksamen er stasjonsbasert og både skriftlige og klinisk-/praktiske oppgaver inngår (3 timer). 
Alle stasjonene/delene i den praktiske eksamenen må være bestått for at emnet skal være bestått.  
Arbeidskrav må være godkjent. 
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Vurderingsuttrykk 
Muntlig tilbakemelding gis ved klinikker med veiledning. Kasusrapporter og laboratorierapporter skal 
skrives etter gitte føringer ved instituttet og vurderes etter gradert karakterskala A-F, der A er beste 
karakter og F er ikke bestått. Ved skriftlig og muntlig-/praktisk eksamen benyttes gradert karakterskala 
A-F. For å få karakter i emnet må alle delene i den praktiske eksamenen være bestått. Levering etter 
fastsatt frist av oppgaver gis karakteren F. Pasientarbeid er obligatorisk og ugyldig fravær eller 
manglende pasientjournal medfører at studenten ikke får emnet bestått. 
 
 
Hjelpemidler til eksamen 
Praktisk-/klinisk delprøve: Standard optometrisk utstyr. Enkel kalkulator (ikke-programmerbar) 
 
 
7. LITTERATUR 
Se egen litteraturliste ved studiestart. Omfang av pensum tilsvarer 50-70 sider per studiepoeng. 
 
 
8. DETALJERT INNHOLD 
 
Emnet inneholder: 
 
1) Spaltelampemikroskopi og keratometri  

a) Spaltelampemikroskopi i kontaktlinsepraksis (bruksområder, teknikker og prosedyrer) 
b) Keratometri i kontaktlinsepraksis (målinger og bruksområder) 

 
2) Introduksjon til kontaktlinser  

a) Historikk 
b) Definisjoner og terminologi (Dk, Dk/t, EOP, oksygenflux, ionisitet, væskeinnhold) 
c) Indikasjoner for kontaktlinser og begrensninger ved bruk av disse 
d) Kontaktlinsetyper og materialegenskaper og fordeler og ulemper med disse (formstabile og 

myke kontaktlinser, inkludert hydrogel-, silikonhydrogel- og silikonlinser) 
 

3) Produksjon og modifikasjon av kontaktlinser 
a) Dreiing, støping, sentrifugering 
b) Modifikasjon av kontaktlinseparametere 

 
4) Kontaktlinser og optiske forhold 

a) Optiske aspekter ved kontaktlinser (brillerefraksjon i forhold til okulær refraksjon, 
akkommodasjon, konvergens, anisometropi, forstørrelse, synsfelt, endringer i 
kontaktlinseparametere og optiske forhold ved aldring og uttørring) 
 

5) Kontaktlinsebelegg 
a) Faktorer som påvirker belegg 
b) Tegn og symptomer assosiert med kontaktlinsebelegg  
c) Organisk og uorganisk belegg  

 
6) Hygiene og vedlikeholdssystemer   

a) Håndvask og hygiene i kontaktlinsepraksis  
b) Kontaktlinsevæsker og vedlikeholdssystemer (viktigheten av kontaktlinsevæsker, 

komponenter i kontaktlinsevæsker, korrekt bruk av kontaktlinsevæsker) 
c) Væsker til bruk for myke og formstabile kontaktlinser 

 
7) Rutiner i en kontaktlinsepraksis 

a) Desinfisering, sterilisering og oppfølging av prøvelinser 
 

8) Tilpassing av formstabile kontaktlinser 
a) Materialegenskaper og design  
b) Tårelinse ved sfærisk og torisk kornea 
c) Tilpassingskriterier og valg av første prøvelinse 
d) Håndtering 
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e) Tilpassingsvurderinger inkludert fluoresceinvurdering (stram, flat og korrekt tilpassing) 
 

9) Tilpassing av myke kontaktlinser – hydrogel og silikonhydrogel 
a) Materialegenskaper og design (hydrogel- og silikonhydrogellinser) 
b) Bruksmodalitet (konvensjonelle linser, korttidsbytte, linser som kan soves med) 
c) Tilpassingskriterier og valg av første prøvelinse  
d) Tilpassingsvurderinger (stram, flat og korrekt tilpassing) 

 
10) Kontaktlinser ved astigmatisme og presbyopi 

a) Myke toriske kontaktlinser 
b) Kontaktlinser ved presbyopi  

 
11) Pasienthåndtering 

a) Indikasjoner og kontraindikasjoner for kontaktlinser 
b) Valg av egnet kontaktlinsetype og bruksmodalitet 
c) Innledende undersøkelse ved førstegangstilpassing 
d) Pasientopplæring og utlevering av kontaktlinser 
e) Etterkontroller  
f) Etterlevelse («Compliance» og «non-compliance») 

 
12) Journalføring og dokumentasjon 

a) Gradering og graderingsskalaer 
b) Journalføring i kontaktlinsepraksis 

 
 
13) Kontaktlinserelaterte endringer og komplikasjoner  

a) Mekanismer ved kontaktlinsekomplikasjoner (hypoksi og hyperkapni, allergi og toksisitet, 
mekaniske effekter, osmotiske effekter) 

b) Epiteldefekter og -farging 
c) Bulbær og limbal hyperemi  
d) Korneal neovaskularisering 
e) Infiltrater og kontaktlinseinduserte keratitter 
f) Papillær konjunktivitt 
g) Mikrocyster  
h) Kornealt ødem  
i) Endotelendringer (polymegatisme, bedewing, blebs)  
j) Mekanisk induserte endringer  

 
14) Introduksjon til tilstander som kan komplisere kontaktlinsebruk  

a) Øyelokksproblematikk (blefaritt, dysfunksjon av meibomske kjertler, øyelokksanomalier) 
b) Vanlige okulære tilstander/sykdommer (dystrofier og degenerasjoner i kornea og konjunktiva) 
c) Systemiske sykdommer (diabetes, revmatisme) 
 

15) Tårefilm og marginalt tørre øyne 
a) Enkle metoder for undersøkelse av tårefilmen (anamnese, kvalitet og volum) 
b) Håndtering av marginalt tørre øyne ved kontaktlinsebruk 
c) Enkel håndtering ved blefaritt og dysfunksjon av meibomske kjertler (MGD) 

 
16) Okulær førstehjelp  

a) Førstehjelpssituasjoner i kontaktlinsepraksis  
b) Undersøkelser og behandling (evertering av øyelokk, indentifisering av dislokalisert 

kontaktlinse, bruk av fluorescein, skylling og “patching”) 
c) Håndtering og henvisning 

 
17) Juridiske og etiske problemstillinger 
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9. ANNET 
 
Videreutdanningen utgjør 15 studiepoeng og tilsvarer emnene som omhandler kontaktlinser i 
Bachelorutdanningen. For fullverdig kontaktlinsekompetanse anbefales 15 studiepoeng ut over dette 
(disse 15 studiepoengene kan være en del av mastergraden i optometri og synsvitenskap).   
 
 
 
 
 
 
 
 


